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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10455/ΥΠΕ/5/00332/
ν. 3299/2004/10.03.2011 (ΦΕΚ Β 428/17.3.2011)
απόφασης ολοκλήρωσης όπως τροποποιήθηκε
με την υπ΄ αριθμ. 54544/ΥΠΕ/5/00332/ν. 3299/
04/03-11-2014 (ΦΕΚ Β 3309/10-12-2014) απόφαση αναμόρφωσης κόστους και με την υπ’ αρίθμ.
77492/21-07-2016 (ΦΕΚ Β 3132/29-09-2016) απόφαση, για επένδυση της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην «ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
& ΣΙΑ ΟΕ»), που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2

Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και
κέντρων ξένων γλωσσών.

3

Ανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και
Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ Περιφερειακής Διεύθυνσης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, της επιχείρησης
ΛΑΡΙΣΑ LOGISTICS ΑΕ, η οποία έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3908/2011.

5

Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής της ατομικής επιχείρησης ΖΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.

Αρ. Φύλλου 4212

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 133679
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10455/ΥΠΕ/5/00332/
ν. 3299/2004/10.03.2011 (ΦΕΚ Β 428/17.3.2011)
απόφασης ολοκλήρωσης όπως τροποποιήθηκε
με την υπ΄ αριθμ. 54544/ΥΠΕ/5/00332/ν. 3299/
04/03-11-2014 (ΦΕΚ Β 3309/10-12-2014) απόφαση αναμόρφωσης κόστους και με την υπ’ αρίθμ.
77492/21-07-2016 (ΦΕΚ Β 3132/29-09-2016)
απόφαση, για επένδυση της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην «ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ»), που υλοποιήθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 133678/ΥΠΕ/5/00332/Ε/ν. 3299/
2004/14-12-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 10455/ΥΠΕ/5/00332/ν. 3299/
2004/10.03.2011 (ΦΕΚ Β 428/17.3.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρίθμ. 54544/ΥΠΕ/5/00332/
ν. 3299/04/03-11-2014 (ΦΕΚ Β 3309/10.12.2014) απόφαση αναμόρφωσης κόστους, και με την υπ’ αρίθμ.
77492/21.07.2016 (ΦΕΚ Β 3132/29-09-2016) απόφαση,
για επένδυση της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.» (πρώην «ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ») που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, ως
προς την επωνυμία της εταιρείας από «ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
& ΣΙΑ ΟΕ» σε «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρίθμ. 10455/ΥΠΕ/5/00332/ν.
3299/2004/10.03.2011 (ΦΕΚ Β 428/17.3.2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7
του ν. 4399/2016 και την υπ’ αρίθμ. 77685/31-07-2016
Υπουργική Απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335/2016).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 4212/27.12.2016

Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι Γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων
γλωσσών.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 219434/Α5
(2)
Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και
κέντρων ξένων γλωσσών.

Αριθμ. 7455
(3)
Ανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης
και Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄).
2. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016
(ΦΕΚ 159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του
ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α΄).
3. Του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄), «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Για τον καθορισμό των αργιών και διακοπών στα φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών:
Οι ημέρες διακοπών και αργιών καθορίζονται ως εξής:
Α. Διακοπών:
I) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και
τη 2η Ιανουαρίου
II) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη
μετά το Πάσχα
Β. Αργιών:
I) Όλες τις Κυριακές
II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και
του Αγίου Πνεύματος
III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης
Μαρτίου
IV) Τη 17η Νοεμβρίου
V) Την ημέρα των Θεοφανίων
VI) Την Καθαρά Δευτέρα
VII) Την 1η Μαΐου
VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας
για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων
γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά.

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4115/2013 ΦΕΚ 24/Α/30.01.2013 άρθρο 39
παρ. 4, περί «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
2. Την με αρ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015, απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης-Παύση των
μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
3. Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 143862/Γ6/7-10-2013 έγγραφο
του Υ.ΠΑΙ.Θ.- Δ/νση Ειδικής Αγωγής.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
5. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1566/10-3-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονιών Νήσων.
6. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 17812/Γ6 (ΦΕΚ 315/
τ.Β’/12-2-2014) «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και
συντονιστών αυτών».
7. Την πρόταση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης
N. Λευκάδας, αποφασίζουμε:
Την ανασύσταση Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και
Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ως εξής:

Ι

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΔΕΥ

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΟΥ

1

1ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

2

2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

3

3ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

4

4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

5

7ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας
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Τεύχος Β’ 4212/27.12.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΣΗΣ
Ι

(4)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, της επιχείρησης ΛΑΡΙΣΑ LOGISTICS ΑΕ, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.
Με την υπ΄αρίθμ. 2805/21-12-2016 απόφαση του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης ΛΑΡΙΣΑ LOGISTICS
Α.Ε. (Απόφαση Υπαγωγής ΙΕ/2535/ΠΟ5/6/00045/
Σ/ν. 3908/2011/12-03-2014/ΦΕΚ 772/28-03-2014), που
αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας διαχείρισης
εφοδιαστικής αλυσίδας στη Γιάννουλη, περιφερειακής
ενότητας Λάρισας.
Διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης στο ύψος των 1.395.454,00 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 907.045,10
ευρώ που αποτελεί ποσοστό 65% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους
1.395.454,00 ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης, ορίστηκε στο ποσό των
488.408,90 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 1.395.454,00 ευρώ.
Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 0 ευρώ
που αποτελεί ποσοστό 0% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους
1.395.454,00 ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 13-12-2016.
Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε
η 13-12-2016.
Εγκρίνεται η καταβολή, του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης, ύψους 237.148,00 ευρώ.
Οι θέσεις εργασίας αντιστοιχούν σε 5 ΕΜΕ.
Για τα ως άνω, δεν απαιτείται απόφαση της αρμόδιας
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 άρθρο 27, του ν. 4399/2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ
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(5)
Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής της ατομικής επιχείρησης ΖΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 325180/73178/Π08/5/00644/Ε/
ν. 3299/2004/16-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
39805/13156/Π08/5/00644/Ε/ ν. 3299/2004/13-9-2011
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί υπαγωγής επένδυσης στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της
ατομικής επιχείρησης ΖΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, η οποία αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό μονάδας μεταποίησης και
τυποποίησης προϊόντων κρέατος στο Δ.Δ. Μουλκίου του
Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας, ενισχυόμενης επιλέξιμης
δαπάνης ποσού οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (865.402,80
€) ως ακολούθως:
α) Ως προς την επωνυμία της επιχείρησης, από «ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΖΑΡΚΟΣ» με δ.τ. «ΖΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» σε «ΖΑΡΚΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».
β) Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης μειώνεται από οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες, τετρακόσια δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
(865.402,80 €) σε οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες, τετρακόσια δύο ευρώ και επτά λεπτά (865.402,07 €).
Με βάση το αναθεωρημένο κόστος, η συνολική ενίσχυση από τριακόσιες είκοσι χιλιάδες, εκατόν ενενήντα
εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (320.199,04 €) μειώνεται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες, εκατόν ενενήντα οκτώ
ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (320.198,77 €), ήτοι ποσοστό 37,000% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.
Η ίδια συμμετοχή του φορέα της επένδυσης, με βάση
το αναθεωρημένο κόστος, ανέρχεται σε πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες, διακόσια τρία ευρώ και τριάντα
λεπτά (545.203,30 €), που αποτελεί το 63 % του συνολικού αναθεωρημένου κόστους της επένδυσης, ποσού
οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων δύο
ευρώ και επτά λεπτών (865.402,07 €).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 39805/13156/Π08/
5/00644/Ε/ν. 3299/2004/13-9-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/αρ. φύλλου 2264/11-10-2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2, του ν. 3908/2011
και το π.δ. 33/2011 δεν απαιτείται γνωμοδότηση της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 15, του
ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4212/27.12.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02042122712160004*

